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Onderwerp Verruiming sluitingsbevoegdheid Opiumwet

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling
in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Openbare orde en Veiligheid
Toezicht en Handhaving

Portefeuillehouder burgemeester Niederer

Schriftelijke vraag

ln artikel L3b van de Opiumwet staat de bevoegdheid van de burgemeester om panden te sluiten
waarin drugs worden verhandeld of waarin drugs aanwezigzijn die voor de handel bestemd zijn.

Als fractie zouden wij natuurlijk het liefste zien dat de toepassing van deze bevoegdheid in onze
gemeente niet nodig is. Maar zolang er drugs worden aangetroffen, zijn wij blij dat de
portefeuillehouder daadkrachtig (en zorgvuldig) gebruik maakt van zijn sluitingsbevoegdheid.

Met ingang van l januarijl. is de sluitingsbevoegdheid in de Opiumwet verruimd (Staatsblad 2018,
481). Het is nu ook mogelijk om panden te sluiten als daarin weliswaar geen drugs worden
aangetroffen, maar wel voorwerpen of stoffen die duidelijk bedoeld zijn voor productie van
harddrugs of grootschalige of bedrijfsmatige illegale hennepteelt.

Het CDA Roosendaal denkt dat het toepassen van deze verruimde bevoegdheid kan bijdragen aan de
preventie van drugshandel. lmmers: er wordt handhavend opgetreden vóórdat het te verhandelen
eindproduct kan worden vervaardigd.

Daarnaast denken wij dat het toepassen van de verruimde bevoegdheid preventief kan werken ten
aanzien van het dumpen van drugsafual. lmmers ontstaat drugsafual na afloop van het
productieproces en wordt al op een eerder moment handhavend opgetreden.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

L. ln hoeverre heeft de portefeuillehouder al kennis kunnen nemen van bovengenoemde
wetswijziging?

2. ls de portefeuillehouder voornemens om gebruik te gaan maken van de verruimde
sluitingsbevoegdheid? Zo ja: kan de portefeuillehouder meedelen op welke manier het "Beleid
Toepassing Artikel 13b Opiumwet" zal worden aangepast en of hierbij samenwerking zal worden
gezocht met de gemeente Bergen op Zoom?

3. Kan de portefeuillehouder meedelen, eventueel naar schatting, hoe vaak het in onze gemeente
voorkomt dat er in een pand geen drugs als zodanig worden aangetroffen, maar wel voorwerpen
of stoffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs?



4. ls de portefeuillehouder met het CDA Roosendaal van mening dat de verruiming van artikel 13b
van de Opiumwet kan bijdragen aan de preventie van drugshandel, en waarom wel of niet?

5. ls de portefeuillehouder met het CDA Roosendaal van mening dat de verruiming van artikel 13b
van de Opiumwet preventief kan werken ten aanzien van het dumpen van drugsafual, en
waarom wel of niet? Zo ja: in hoeverre overweegt de portefeuillehouder intensiever toezicht te
gaan houden op het voorhanden hebben van voorwerpen of stoffen voor de teelt of bereiding
van drugs?

Namens de fractie van het CDA, Sebastiaan Hamans

lk beantwoord uw vragen als volRt:

L. ln hoeverre heeft de portefeuillehouder al kennis kunnen nemen van bovengenoemde
wetswijziging?

lk heb kennis genomen van de wetswijziging.

2. ls de portefeuillehouder voornemens om gebruik te gaan maken van de verruimde
sluitingsbevoegdheid? Zo ja: kan de portefeuillehouder meedelen op welke manier het "Beleid
Toepassing Artikel 1-3b Opiumwet" zal worden aangepast en of hierbij samenwerking zal worden
gezocht met de gemeente Bergen op Zoom?

Ja. Momenteel wordt in overleg met de gemeenten uit het politiedistrict De Markiezaten
bekeken op welke manier het beleid inzake de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet van
deze gemeenten moet worden aangepast.

3. Kan de portefeuillehouder meedelen, eventueel naar schatting, hoe vaak het in onze gemeente
voorkomt dat er in een pand geen drugs als zodanig worden aangetroffen, maar wel voorwerpen
of stoffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs?

ln onze gemeente komt het naar schatting circa vijf keer per jaar voor dat er in een pand geen
drugs als zodanig worden aangetroffen maar wel voorwerpen of stoffen, die duidelijk bestemd
zijn voor het telen of bereiden van drugs.

4. ls de portefeuillehouder met het CDA Roosendaal van mening dat de verruiming van artikel 13b
van de Opiumwet kan bijdragen aan de preventie van drugshandel, en waarom wel of niet?

ln eerste instantie draagt de verruiming van artikel 13b van de Opiumwet bij aan de preventie
van de productie van drugs. De preventieve werking lijkt enigszins summier gezien het antwoord
op vraag 3.

5. ls de portefeuillehouder met het CDA Roosendaal van mening dat de verruiming van artikel 13b
van de Opiumwet preventief kan werken ten aanzien van het dumpen van drugsafual, en
waarom wel of niet? Zo ja: in hoeverre overweegt de portefeuillehouder intensiever toezicht te
gaan houden op het voorhanden hebben van voorwerpen of stoffen voor de teelt of bereiding
van drugs?

Voorbereidingshandelingen zijn al geruime tijd strafbaar op basis van de Opiumwet. Desondanks
vinden er toch vele dumpingen van drugsafual plaats. Derhalve plaats ik vraagtekens bij de
eventuele preventieve werking met betrekking tot het dumpen van afual als gevolg van de
verruiming van artikel 13b van de Opiumwet. De praktijk zal dit moeten uitwijzen.



Bovendien is er reeds sprake van zeer ¡ntensief toezicht door onze drugssquad, aangezien de
aanpak van drugs(-overlast) een toppr¡oriteit is, zoals blijkt uit het lntegraal Veiligheidsplan van
het politiedistrict De Markiezaten 2Ot9-2O22 en het Actieplan lntegrale Veiligheid 2019.

r van Roosendaal,

mr. J .1. Niederer
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